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فاضل1

دانشجوی دکتری علوم شناختی-زبانشناسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
کتاب "شناخت حسی -حرکتی و نحو زبان طبیعی" 2که در سال  2012توسط انتشارات MIT

منتشر شده ،یکی از برجستهترین تألیفهای اَلیستر نات ،3استاد هوش مصنوعی و زبانشناسی-
رایانشی در دانشگاه اوتاگو میباشد .از محوریترین موضوعات این اثر بررسی شواهدی درخصوص
تعامل پویا و درهم آمیختۀ دستگاه حسی -حرکتی انسان با پردازش نحوی زبان میباشد ،زیرا ما
میتوانیم در مورد آنچه که میبینیم و عمل میکنیم ،صحبت کنیم .در این اثر ،مؤلف رویدادی
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عینی و ساده را در جملهای گذرا تحلیل کرده و با بهرهگیری از نظریات نحوی میکوشد تا به این
پرسش پاسخ دهد که چگونه اطالعات ادراکی ما از جهان پیرامون سرانجام ما را قادر به پردازش
زبان میکنند .این کتاب در  392صفحه شامل یک پیشگفتار ،یک مقدمه 8 ،فصل و یک نمایۀ
موضوعی است که در ادامه چکیدهای از مباحث کلیدی هر فصل را مرور میکنیم.
فصل اول کتاب با مقدمهای روشن بر فرضیۀ سازوکارهای مشترک 5در دیدگاه کلگرا 6مبنی
بر همپوشی (نسبی) بین پردازشهای حسی -حرکتی و زبان آغاز میگردد و سپس به منظور آشنایی
بیشتر خوانندگان عناوین اصلی فصلهای بعدی مرور میشوند.
در فصل دوم ،نات با نگاهی به آناتومی مغز و مسیرهای عصبی سیستم بینایی و کارکرد آنها،
مدلی را از پردازشهای دستگاه حسی -حرکتی به طور مفصل ارائه میکند که در هنگام مشاهده و

E-mail: a.rafieefazel@modares.ac.ir

1

Sensorimotor Cognition and Natural Language Syntax

2

Alistair Knott

3

4 episode
5 Shared

Mechanisms Hypothesis
Holistic Account

شناخت حسی -حرکتی و نحو زبان طبیعی

6

59

انجام رفتارهایی مثل "برداشتن و گرفتن" 1به کار میروند .سپس ،مسیرهای عصبی "برداشتن" و
"گرفتن" توضیح داده میشوند.
در فصل سوم ،به نقش حافظۀ کاری در رمزگردانی ،بازیابی و بازپخش 2مستقیم توالیهای

حسی -حرکتی رویدادها پرداخته شده و تعامالت حافظۀ کاری با سیستم حسی -حرکتی و حافظۀ
بلندمدت رویدادی 3بررسی میشوند .از آنجایی که دستگاه حسی -حرکتی رابطۀ خطی و مستقیمی
با پردازش زبان ندارد ،زبان نمیتواند به عنوان اثر جانبی 4این سیستم محسوب شود .به همین دلیل،
نویسندۀ کتاب معتقد است این فرایند بازپخش سلسله رویدادها در حافظۀ کاری است که سبب
ایجاد تعامل بین دستگاه حسی -حرکتی و پردازش نحوی زبان میگردد .بدین ترتیب ،در تعامل
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ایجاد شده بین حافظۀ کاری و حافظۀ بلندمدت رویدادی هنگام بازنمایی سلسله رویدادهای گذشته،
پارهگفتارهای زبانی بازتابی از فعالیتهای حسی -حرکتی ما محسوب میشوند .به بیان دیگر ،تنها
در فرایند بازپخش یا به طور کلی همان مفهومسازی ذهنی 6است که میتوانیم سیگنالهای حسی-
حرکتی را مستقیماً به عنوان اثرات جانبی زبانی بدانیم که در تولید پارهگفتارها نقش دارند.
فصل چهارم با مروری بر برنامۀ کمینهگرای 7چامسکی ،به بررسی جملۀ "مرد فنجان را

برداشت ".در این رویکرد میپردازد .نویسنده با تکیه بر دو سطح صورت واجی 8و صورت منطقی
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(بازنمایی معنایی) معتقد است از آنجایی که گویشوران زبانهای دنیا از سیستم شناختی مشترکی
برخوردار هستند ،صورت منطقی ساختار نحوی جملۀ باال و احتماالً بسیاری از اصول نحوی 10که در
این نظریه مطرح شدهاند بازتابی از الگوهای برجستۀ حسی -حرکتی ما در تجربۀ واقعی رویدادها
هستند.
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فصل پنجم از مهمترین بخشهای کتاب میباشد که در آن نویسنده رویکرد اصلی خود را
همراه با شواهد تجربی درخصوص مبانی بدنمند زبان ارائه میکند .در این فصل ،نات نشان میدهد
بخشی از سازوکارهای درگیر در هنگام پردازش جملهای عینی همان سازوکارهایی هستند که در
انجام و مشاهدۀ رویدادها در جهان به کار میروند و شباهتهای بسیار عمیقی بین این دو سیستم
وجود دارند .به بیان دقیقتر ،صورت منطقی جملۀ "مرد فنجان را برداشت" در واقع بازپخشی پویا
از همان توالیهای حسی -حرکتی در حافظۀ کاری است که در هنگام تجربۀ فیزیکی این عمل
درگیر هستند ،نه بازنمای ذهنی ایستا 1از این سلسله رویدادها .بنابراین ،میتوان گفت پژوهشگرانی
که مبانی شناختی زبان و دستگاه حسی -حرکتی انسان را مطالعه میکنند ،در واقع به بررسی یک
پدیدۀ واحد میپردازند.

فصل ششم مروری بر تحقیقات اخیر در رشتههای عصبشناسی زبان ،زبانشناسی -رشدی
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و زبانشناسی پیوندگرا 3در رابطه با مبانی عصبی و فراگیری سطوح مختلف زبان اعم از واج ،معنا و
نحو میباشد .همچنین ،مدلهای تجربهگرا یا کاربردبنیان 4یادگیری زبان به عنوان جایگزینی برای
رویکرد فطری به زبان مورد بحث و مقایسه قرار میگیرند.
در فصل هفتم ،نویسنده با بهرهگیری از مدلهای تجربهگرا و پیوندگرا و ترکیب آنها با
رویکردهای بدنمند زبان ،مدل محاسباتی جدیدی را در فراگیری و پردازش واژگان و ساختهای
نحوی در مغز ارائه میکند .از آنجایی که در این رویکرد ساختار نحوی جملههای عینی برگرفته از
ساختار متوالی رویدادهای گذشتهاند که در حافظۀ کاری بازپخش میشوند ،در اینجا یادگیری زبان
در قالب شبکهای از نگاشتهای بین معنی و صورت 5در جریان تجربۀ محیطی مطرح میشود که از
روی بازپخش توالیهای حسی -حرکتی شکل میگیرد.
در فصل هشتم ،ارتباط مدلهای شناختی حافظۀ کاری ،سیستم حسی -حرکتی و نحو زبان
مرور و بررسی میشوند.
static
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مسلماً رویکرد ارائه شده در این اثر مبنی بر اینکه "بازنماییهای نحوی زبان توصیفی 1از
پردازشهای حسی -حرکتی هستند" ،میتواند با انتقاداتی همراه باشد که در اینجا به بحث و بررسی
سه مورد از مهمترین آنها و توجیهات ارائه شده در خصوص هر یک میپردازیم .آشکار است که طرح
ادعاهایی مبنی بر وجود بنیانی کامالً حسی -حرکتی برای زبان به عنوان نظامی دارای سطح برتر
بازنمایی نسبت به پردازشهای حسی -حرکتی با بررسی ساختار تنها یک جملۀ کامالً ساده و عینی
که توصیفی از تجربیات مستقیم ما از جهان است ،هنوز در وهلۀ نخست از تحقیقات خود قرار دارد.
بنابراین ،تعمیم چنین رویکردی به سایر جمالت با ساختارهای نحوی و معنایی متنوع بایستی با
احتیاط علمی صورت گیرد .نویسندۀ این کتاب با در نظر داشتن این نکته به نظام سلسله مراتبی
سیستم حسی -حرکتی تأکید میکند و معتقد است نظامهای شناختی به طور مستقیم با زبان از
طریق تجربه حسی -حرکتی درگیر نیستند ،بلکه چنین ارتباطاتی با واسطۀ سازوکارهای درگیر در
حافظۀ کاری صورت میگیرند.
از سوی دیگر ،در جریان رویکردهای شناختی به دستور زبان ،ادغام مکانیکی 2اصول نحو
کمینهگرا که بر پایۀ محاسبات صوری و انتزاعی مطرح شدهاند با مجموعهای از مفاهیم و پردازشهای
عصب -روانشناختی ،فرضیۀ بحث برانگیزی را در رابطه با چگونگی ماهیت ارتباط بین ساختارهای
نحوی در زبانهای مختلف با بدنمندی شناخت ایجاد میکند .در پاسخ به چنین انتقادی ،نات
معتقد است از آنجایی که گویشوران زبانهای مختلف از دستگاه حسی -حرکتی مشترکی
برخوردارند ،طبیعی است که باید شباهتهای میان زبانها را (در سطوح نحوی) در زیرساختی
همچون صورت منطقی جمالت جستجو کرد .وی همچنین بیان میکند که این بازنماییهای
زیرساختی کامالً همسو با رویکرد کلگرا به زبان و شناخت میباشند.
همانطور که اشاره شد ،مدل ارائه شده در این کتاب بر محور برنامۀ نحو کمینهگرا میباشد
که از بسیاری جهات با رویکردهای شناختی به دستور زبان متناقض است .نویسنده نیز با در نظر
داشتن این نکته بیان میکند که هدف اصلی وی ادغام بخشهایی از رویکردهای سنتی و نوین
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دستور زبان بوده و بسیاری از سازوکارهای صوری مطرح در رویکرد صورتگرا را با رویکردهای اخیر
به دستور زبان به ویژه دستور ساخت 1جایگزین کرده است .عالوه بر این ،وی اشاره میکند تنها در
چارچوب برنامۀ کمینهگرا است که ادعاهایی مبنی بر همگانیهای نحوی زبان آشکارا تأکید شدهاند
و این رویکرد میتواند توجیه بهتری از تعامل نزدیک سیستم حسی -حرکتی و زبان ارائه کند .در
هر حال ،پیچیدگی علمی و اثبات دقیق این ادعا ،هرچند امیدبخش ،مستلزم پژوهشهای گسترده
و گردآوری شواهد بیشتری میباشد.
کتاب حاضر با بهرهگیری از نتایج مطالعات تجربی و قرار دادن آرای چامسکی در جریان
مباحث جاری در علوم شناختی ،فصل تازهای در انجام پژوهشهای زبانشناختی گشوده است .از
این رو ،مطالعۀ این کتاب برای دانشجویان رشتههای زبانشناسی ،علوم شناختی زبان ،روانشناسان
و کلیۀ پژوهشگران عالقمند به بررسی مبانی نظری و عصبشناختی زبان توصیه میشود.
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